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Wf1 FörstaKyska Brandförsäkringsbolaget °l^k\TBilligaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen!
Telefon 231 ____L<_>__XtC»_f DXT. _VC£lS:ASl___._3Sr;At£%___. _50"s<_> 1.

Oskar Fröberg.G. Tahfs |
Ylle- & Tricotvaruaffär

Kaserngatan -__3. Perssons Svenska Stickmaskiner,
ULLGARN \ rikt urval

Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager afSpeciala-Cfär för

PORTMONNÄER Viner & SpirituösaOCH
BLOMSTERKORT.

N. Esplanadg. 37. Telef. 1727.
Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af D:r Lahmanns

Zeflr- & Kastorgarn, Macramé, Virkgarn,
Fiskgarn, Markträd, Rullträd, Nålar till alla
slags stickmaskiner, Barnkostymer, tröjor,
Strumpor, Damasker, Vantar etc.

Beställningar på all slags maskinstick-

billigapriser.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

ning emottagesFörsäljning af
Cognac, Rom o. Likörer Mikaelsgatan 2. Telefon 1332,

underkläder.
Ensamförsäljn.afJouvin&C:o's
i Grenoble verldsberömda
handskar.

UnionsgratanN:o 17.
Hjelt & Lindgren-

0. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemskaskodon.Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m. m. Th. fifeov/us.
C. P. BYBIAHI p

*
Portrat

otografisk Atelier N. Esplanadg. 31,
;er ivisitkortsformat a 6 mk.pr duss. .Oatanis hus.)

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 21 Februari 1897.

kl. 7,30 e. m.

För sjätte (19:de) gången

fåliifåiålliW *&*} *v-fl fm fm fk Wt Ws f&X: fvfk !___ Isale
Skådespeli 5 akterA AlexanderDumas jr.Öfversättning

Personerna
Armand Duval Hr Hansson
Herr Duval, Armands far Hr Malmström,

Gaston Rieux Hr Swedberg
Samt Gaudens Hr Riégo
Gustave Hr Enström.
Grefve de Giray Hr Lindroth
Herr de Varville Hr Wetzer
Arthur Frk Spennert,
Doktorn Hr Lindh.
En betjänt Hr Beckman
Marguerite Gautier Frk Holmlund,

Nichette Frk Bonnevie
Prudence Frk Tschernichin,
Nanine Frk Paldani
Olympe Frk Grönberg
Anais Frk Gerasimo.vitsch.

Gäster

Börjas kl. 7,3o och slutas omkr. kl. IO,3o e. m

A
A

4|W» Q£ ? Fotograf SUNDSTRÖMS annons-**"^ " å andra a tredje sidorna.

j| i^L.K

Herr Axel Hansson

SUOM. TEAATTERI.

Sunnuntaina| Helmik. 21 p:nä 1897.
Kello 5

Helppohintaisena Kansannåytäntönä
näytellän:

ANNA LUSA.
3-näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut Minna Canth.

Suomalainen alkuteos.

Henkilöt

Kortesuo, talon omistaja ....Aleksis Rautio.
Riikka, hanen vaimonsa Olga Salo.

Äf a'} heidän täensä {oitpÄr
Johanes Kivimaa, Anna Liisan

sulhanon Oskari Salo.Mikko, tukkimies* Kortesuon en-
tinen renki

Husso, hanen äitinsä
Kistolan emäntäI
Heimosen emänti|
Aholan isäntäIiH
Vallesmanni, I^^HTohtori, il
Kauppias,

kirkonkylän
herroja

Kyläläisiä.

Ovet Avataank:lo y85. Näytäntö aikaa k:lo 5
ja loppu k:lo y2 8

,Evert Suonio.. MimmiLähteenoja,. Hilma Tähtinen.. Mimmy Leino., Taavi Pesonon.

IEmil Falck.
Knut Veckman.
Kaarlo Keihäs.
Eino Salmela.

„Skåne", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag: 0 3

Alla dagar HÖtelK&Hip A * Alla,dagar
Middagskonsert ~ ___!__£. Aftonkonsert

från ki. 3 e.m. Mttenar acfy®alben. från kl 8 e m

K T? G__-AV__"U.-_.«___-__ Första Ateliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) T-rkm.-\r.T_ a -r-. H_. ötaJUDerff Andra Ateliern4 tr. upp. (Billifa priser. 6mk pr duss). FOTOCtT^AF« Helsingfors, Alexandersg-atan17. v^ At,t*x "

J. H. WICKELS
w__å___iL

ARRAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplome d'honneur) vidutställ-
ningen iBordeaux 1895.

§ Magasin du Nord. 5
Q

—
>■+ Sidenvaror, Sammets- & Garneringsartiklar.»<" —

QX Ylletyger af alla arter förBal-f Visit- ochPromenaddräk-J\\£ ter, Damliappor, Pelleriner Jaquettes m.m. %£f
Q Xjädnings d£ Xjxppskrädderi S

"TT.n,_■■_____

Lager af fina äkta Viner,
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
(vis å vis Föteningsbanken).

Hvarje månad inkomma nyheter,
Specialité: CRAVATTER.

Telefon 231
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AXEL PALMROOS

A. W. EKLUND & C:o



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
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I JULIUS SJÖGREN i
Mikaelsgatan 4, Centrals hus. K

Ylle- och irihofvaruaffär.i
I Välsorteradt lager. Billiga priser
E___å*^«.rH.»aH_l____!^ K

Restaurant CAT A N I
®3«ki rekommenderar a®&

sina supeér till olika pris. portioner a la carté och
eleganta smårum.

Ostende ostron inkomma hvarje vecka!
;*¥¥¥¥¥¥¥¥¥^¥¥¥¥¥-.¥¥¥¥¥¥¥¥i§i,

Barngarderoben
Telefon 1968.Unionsgatan 28. 2 tr.

Beställningar emottagas

IBadinrättnl
Wlaciimirsgatai^32^^/

J. IV. Engberg

ng

Brandt & Blomberg
Specialitet: Velocipeder och Skidor

Abo Helsingfors Uleåbi .»g
Mikaelsgatan I*J

Rover— Cleveland— Styria
(England) (Amerika) (Österrike)

utmärkta och berömda
velocipeder.

Magnifika Haapavesi, Torneå och Kajana
skidor

Den kände skidlöparen J. Aitamurto
är f. n. bunden vid affären iHelsing-
fors såsom montör m. m. Hans stora
erfarenhet ipaahtandet af skidor är en
garanti för att den, som inlämnar sina
skidor hos oss, Mikaelsgatan 19, föratt
få dem i ordningstälda äfven återfår
dem idet skick en skida lämplig för
sitt ändamål nödvändigtvis bör ha.

Filharmoniska Sällskapet.

Tisdagen den 23 Februari 1897

Populär Konsert.

a®
— <^

Carl Jacobsen & C:o.
Ä« (C. T, Manry).

WBma!^m- Generalagent för

Humbers »<* Progress
förstklassiga

VELOCIPEDER

Hagelstams bokhandel.
(Hotel Kamp.)

In- och utländska tidningar och tidskrifter.
Obs.! Ord och bild, Skandinaviens vackraste

illustrerade tidskrift. — Tilskueren. —
Finsk Tidskrift,

Hagelstams bokhandels
FILIAL

Unionsgatan 41. Invid Långa'lbron.
Fullständig bok- och Pappershandel,

Hagelstams konsthandel.
N. Esplanadg. 19, (Privatbankens hus.)

Taflor, antika möbel,all slags konstindustri,

Operakållarem. Middags-

BODEGA ESPANOLA
Helsig fors.

Försäljningiparti och minutafendast äkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

0.ÖLÄNDER
Skilnadstorget n:o 2.

Godt material,
omsorgsfollt arbete.

R. Faltins pianomagasm
R. E. Westerlund

N. Esplg 5

Moderna och .praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

I^)®^®'^_|®'^^®^^^'^(^®^^

|| Inclast god kvalitet! Jl
0 (Botumßiai (Å
m éCarljoré! %

Stoevers Sreif! *Jk
m « fallas! %

Sfiaffir!
Arthur Bergström.I I

Helsingfors i"
Central-Fassagen.

& Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.
Från Stockholms teatrar,

Vi befinna oss nu som bäst midt i
brinnande säsong: en premiére i veckan

inte småsaker det!
Att Dramatiska teatern skulle upp-

sätta „För kronan" pä sin repertoar,
det var visserligen ingen nyhet. Det
har man då hört talas om iåratal.

Huruvida stycket lämnar bekräftelse
åt den gyllene satsen att detman vän-
tar länge på, det är något riktigt bra

det vill jag just icke hafva sagt.
Hur fantasirikt och spännande det

dramatiska uppslaget än är, slappas
dock intresset under föreställningens
lopp. Därtill är det hela väl långt!
Att sitta en hel kväll frånkl. 7,30 till
11,45 pä natten och höra ver^-^-lätlvara af Coppée & SnoilskyM är man
inte van vid numera, särskildt som ut-
förandet iallmänhet icke förmåddehöja
sig till styckets ideela nivå.„Borkman"-premieren på Vasateatern
blef däremot ett första klassens evene-
ment, allra flesta kände visserli-
gen till stycket förut

— tidningarna
ha ju de här senaste veckorna varit
öfverfylda med kommentarier och re-
flexioner öfver denna ..Ibsens nyaste".

vardt sålunda icke alls syrpi-
merad öfver att finna att mörksens
makter här icke längre fjettra den gam-
le gåtfulle diktaren, utan att han nu
tecknar med klara och bestämda fär-
ger. Just därför har publiken lättare
att föreställa sig hur den och den ro-
len skall tolkas för att motsvara för-
fattarers ideal, ty här behöfva icke de
spelande tjänstgöra som ledfyrar för
att man skall ta sig fram idet stora
töcknet. Just därför vardt det nu så
att man satt i sitt stilla sinne och
tänkte för sig själf — ja, allt det här
är nu mycket trefligt och bra gjordt— men Borkman vill jag ha mera se-
kyr, Ella Rentheim framstäld med kraf-
tigare kolorit, Gunhild Borkman utan
några uppstyltade deklamationsmanér i
den förlegade stilen.

Öfriga roler gåfvos däremot särdeles
tillfredsställande. Herrar Molander och
Grabow hedrade sig och slutscenens
dekoration fick sig en applåd.

Man måste hålla Södra teatern räk-
ning för att dess repertoar icke lider
någon brist på omvexling —

den ty-
ska operetten „Förgät mig ej1" följdes
omedelbart af det oförgätliga småländ-
ska dramat „Presten och skådespela-
ren", som nu åter remplacerats af en

fransk operett „Blåa frun", med musik
af Varney.

Om M. Varney kan kort ooh godt
sägas att han icke är någon Offen-
bach. Denne mästare höll sig företrä-
desvis till värkligt kvicka operett-tex-
ter, hvilket ju icke må förtänkas den-
ne tonsättare, som var humorist ut i
fingerspetsarne. Andra tider, andra se-
der! Den spirituella operettens tid i
Frankrike finnes troligen icke mer. Ef-
ter Offenbach och Lecocq kem Hervé
med sina sockervattens-,,sängkomedier"
samt de sentimentala operettisterna.

Till bägge dessa kategorier hörVar-
ney. Det är mycket välklingande och
ofta fin och känslofull musik han bju-
der på, ibland höjande sig ända till
operanivån. Men det är ingen piff i
denna musik. Det är saft och vatten,
men inte champagne. Kuppletterna
sakna udd och snits. När Varney
skall slå an riktigt muntra toner, Kom-

mer han in på varietétribunen, men
hvad gör det bara publiken har roligt!

H. A.

-«►"-♥>-

Notiser
— Samma stycke på tre scener.

Kejsar Wilhelm I:s 100-äriga födelse-
dag, den 22 nästkommande mars, kom-
mer, enligt hvad Berliner Tageblattin-
hämtat, att högtidlighällas med upp-
förandet af von der Pfordtens histori-
ska skådespel 1812". Samtidigt med
att skådespelshuset uppför nämda värk
skola å k. operan och iNya operahu-
set (Krolls) medlemmar af hofteatern i
Kassel och Hannover gastera isamma
stycke. Med anledning däraf bevistade
intendenten för k. teatern i Kassel,
friherre Gilsa, senaste föreställningeni
Berlin

—
Från Dresden meddelas: Her-

manu Fabers skadespel „Ewige Liebe"
mottogs med mycket bifall vid sitt för-
sta uppförande å k. hofteatern. Ater-
gifvandet var alldeles förträffligt. Fru
Baste samt hrr Wiene och Franz böra
i främsta rummet nämnas. Författaren
framkallades flera gånger.

Eric &UEi<lströin&
Fotografiatelier.

Fabiansaratan 27, hörnetaf Norra Esplanadgatan,isamma hus som NordiskaBosä*
tillfälle atti ännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunder ideras fordringar på ett första »I



4XEI FIHJLGBEI Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1888.
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Velocipecl-lEepdt.
Ständigt ett .älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

mr Velocipeder. ~m
Velocipecltillbehör af alla slag. Största

reparationsverkstad ilandet.
John Tourunen & C:o.

Helsingfors, Norra Esplanadgatan N:o 41.

He

finnes hos alla välförsedda handlande

fa )nKS

SUOffl. TEAATTERI.
Sunnuntaina Helmik. 21 p. 1897.

Kello 8

a Äa )«-Mii Pt".l 1 IV-Gal ('11111(1 in
vierailunäytäntönä

näytellään

KOTI.
(Heimaht.)

4-nätöksinen näytelmä. Kirj. Herman Suderman

Henkilöt
Sch.vartze, öfverstiluutnantti . .Benjamin Leino
Magda) hanen lapsensa ensim. /*i — — — —
Marie / aviosta > Hilma Tähtinen
Angiiste. svnt. von \Vendlowskj__^__^__^__^_|

MimmyLeinohanen nykyinen vaimonsa. .
Franziska von Wcndlowski, Au-

Naemi KahilainenGusten sisTu^Max von >Yi'iidlowski, luutÄv_i7tt_M|
heidän veljenpoika . . . .1

Hoftterdink, pastori Axel Ahlberg^^B
Tohtori vonKeller,hallitusneuvos KaarleHalme^MProfessori Beckmann Taavi Pesonen^HVon Klebs kenraalimajoori . . . Emil Falck.
Rouva von Klebs Olga Salo.
Hoviueuvoksetar Ellrich....Maria Rängma_fl|
Rouva Schumann Mimmi Lähteenoja
Therese, Schwartzin paivelustyttö Olga Leino.

Tapauksenpaikka:maaseutukaupunki Aika:nykyinen
:) Magda Ida Aalberg-Uexkull-Giildenband

Ovet avataan k:lo Vä 8* N&ytBntö aikaa k:lo 8
ja loppuu k:lo 11.

m
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SVENSKA TEATERft
Måndagen den 22 Februari 1897,

kl. 7,30 e. m

Abonnement N:o 17.
För lrsta gången

IIMODER.
Skådespel i1 akt af Johan Böjer. Öfversättning af

Kol), von Holten.

Personerna
Fru Bränder.
Hr Lindroth.
Hr Malmström
Hr Lindh.
Hr Enström.

IjiUi'lVu i-ratt^honnessonM
Lunde.|polisl.oiislap._iiM

poliskonsiapelnI
OBS! Emellan pjeserna en längre paus

För lrsta gungan

Centrallåneaiistalteß.
Lustspel i4 akter af Carl Laufs och Wilh. Jakoby.

Fri öfversättning
Personerna

Hr Eiégo.
Frk Tschernichin
Frk Bonnevie.

Habermehl
Pauline, hans hustru . , . .
Clara, deras dotter . . . .
GeorgHäuser, chefförCentral

låneanstalten . . . . Hr Lindh.
Lerche. bokhållare "j , ("Hr Enström.
Engel/kontor.vakt- ,-. p

mästare J (Hr Swedberg.
Caroline, Hävsers fästmö . .Frk Spennert.
Scholz,pensioneradtjenstemanHr Wetzer.
Baronessan Doriuoff ....Frk Grönberg.
Hildegard, hennes dotter . .Frk Liljänder.
tirefve Stieglitz-Steglitz . . .Hr Lindroth.
Muller, möbelfabrikant. .... I
Bertha, t.j( .istrllicka hos llaß

X'l'llLOll_H

Frk Gerasimowitsoh

'rk Paldani

Börjas kl. 7,30 och slutas o inkr.kl.10,30 e. m

>
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O>_
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G. W. RELANOER,
försäljning af äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

order till landaorten omgå
ende prisen städse

billigast.
■Wll__e____i_g-_ __T:c -i.

Telefon 1803.

Gambrini Restaurant.
A^a I-indholm

TapisseriafFär.
Ale__c_mcicrs§. *7. *~"

m 638.

OBS.! Enda specialaffär

E. Löfberg.
Tyghandel.

11Brunsgatan 11
stort tygsortiment, billiga priser!

"\7"ä_i&_o__*t «___"Toeto _

m

— En ny fars „Unter falscher
Flagge" af fru Hartl-Mitius försatte
publikenå Residenztheater iWiesbaden
i en munter stämning,

—
HofteaterniMeiningenhar med

framgång för första gången uppfört
tragedien „Die gute Liige" af Paul
Linsemann

— A. Schnitzlers treakts drama
»Freiwild" vakte endast ringa bifall
vid första uppförandet å Thaliateatern
i Hamburg, däremot rönte stycket en
utomordentlig framgång å Deutsches
Theater i Miinchen.

—
Max Nordavs skådespel „Das

Recht zu lieben" har gjort lycka å
kejserliga teatern iMoskwa.

— Det effektfulla dramat„Schul-
dig" af Richard Voss har rönt rikligt
bifall å Volkstheater iMiinchen.

— A Stadttheater iMagdeburg
uppnådde det nya treakts skådespelet
„Entehrt" af Gustav Juthe en stark
yttre framgång. Isynnerhet fram-
kallade styckets lidelsefulla vältaliga
dialog högtjudtbifall.

—
■ L. Ganghofers nya skådespel

„Das Meerleuchten" rönte ett väl-
villigt mottagande vid första uppföran-
det å Deutsches Volkstheater iWien.
En god effekt gjorde isynnerhet det
poetiska språket.

— Leoncavallo har nyss lagt si-
sta handen vid sin opera „Vie die
Bohéme". Värket kommer att uppfö-
ras för första gången ivår å Teatro
hrico iMilano. Därefter ämnar kom-

mer dit för att själf inför vederbörande
myndigheter Iramlägga planen till sin
opera „Roland von Berlin", som han
utarbetat pä kejsar Wilhelms särskilda
önskan

Ett uppförande af SophoklesI
„Kung Oedipus" är beslntadt att äga
rum på Dionysius-teaterniAthen. Styk-
ket kommer att spelas af en trupp från
Comedie Francaise under ledning af
Mounet Sully. Resan är beräknad att
taga i anspråk en tid af tio dagar;
kostnaderna anslås till 25,000 frcs.
Anledningen till föreställningenär fran-
ska arkeologiska skolans iAthen 50
års jubileum

—
Wagner-kuJten iFrankrike.

Till Berliner Tageblatt skrifves: Lyon
har ölverträffat ParisiWagner-kulten,
idet att „Mästersångarne" redanupp-
fördts därstädes, medan värket först i
vår framföres på Stora operan. Flera
recensenter i Paris reste dit för att
öfvervara första föreställningeniFrank-
rike af detta Wagners „mest tyska"
musikdrama. Så betecknar Catulle Men-
dés iJournal „Mästersångarne", idet
han konstaterar den stora framgången

införLyonpubliken", ehuru återgifvan-
det icke varit fritt från brister. Två
f. d. artister vid Stora operan Cossira
och Beyle sjöngo Walter och Hans
Sachs. Stråkorkesterns svaga besätt-
ning invärkade för det mesta menligt
på effekten af Wagners instrumentering.

— Från Hamburg meddelas. Dan-
ske kompositörenEnnas opera „Aucas-
sin och Nicolete" mottogs vid premie-
ren med mycket bifall. Den för första
gången iTyskland uppfördaoperan är,
ehuru den röjer starkt inflytande af
Wagner, ett värk af en själfständigt
skapande äkta musiker. Operan har att
uppvisa lyriska skönheteraf förstarang,
som äro för fina föratt kunna göra in-
tryck på den stora massan. Komposi-
tören och hufvudrollinnehafvarne, fru
Förster, Lanterer och Endorf, inropa-
des upprepade gånger.

-♥"-"►-

_T_© __i._i.r_c om dagen kunna lätt förtjänasge

nom att sälja visitkort från John Fröberg,Ftn-
»pang Sverige. Begär prof.er!
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C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelöntatillvärkningar iparti och minut till

billigaste priser. Återförsäljare er-
hålla högrabatt. Order frän lands-
ortenexpedieras prompt.

C. E. Lindgren

Järnsängsfabriken,
EndaSpecialfabrik iFinland for

Madrasser.Järnsängar
Betydligt billigare än de utländska

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexand.rsgatan 50.

EMIL REHNBERG
OBS.! Fullständiggaranti

Tvåsingfors
byktvålprima

DRICKSGLAS
släta till 50 per duss
d:o med slipade ränder 1: 80 „

GLASHANDELN
Mikaelsgatan N:o 17,

midt emot Jernvägsstationen

}a (ett )arare
stämplade med firma ad-
ress i bransch levere-

ras af

Helsingfors
Rullgardinsfa rik,

Telefon 15 81

__FLc_»___L

Jacob <_^cinkcs
Hemgj. Papijrosser

och

Sultana-tobak.
Obs! Äkta Havanna

Cigarrer.

o®
—

Å hofteatern i Dresden har positören begifva sig till Paris, där i
Lortzings komiska opera Die Opern- slutet af maj hans „Pajazzo" uppföres
probe" uppförts med lycklig framgång, för första gängen. Ibörjan af vintern

torde Berlin få påräkna ett besök af
Leoncavallo, skrifver B. T. Han kom-

|^M-i-£_-_________-___-tiUökad med nya ocli eleganta dekorationslorciiiäl ocli ai>;> rata", är därföre
lSkt arbete. Pris för visitkortsfotografierFmk 4: 50 tillhögre priser

Finska

ESPLåNAD-KÄPELLEr.
Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

Ungerska oc Ii Rhenska
viner m. m.

å 75 p. per seidel (Schoppen).

FRISKA OSTRON,
per dussin Fmk 2,50

Kafé du J_Vord
Sofleg'atan 2

Serverar dagligen smörgåsbord, portioner,hela
och halfva, som salta biten ni. fl. Kalla och varma
sexor till billiga priser.

Biljarden renoverad med nja vallar och nytt
kläde. 01pä seidlar. Högaktningsfullt

Gustaf Bloiuqvist

Ansiktsmassage
med ånga och massage rengöres huden från finnar
pormaskar, kylskador etc.
M_ininii_*__ (Handens och naglarnes vård och
Ifla!BIbilIC, försköning.)

Agnes Johannsen,
Mikaelsg. 1. Entresol ing. tr. porten Telef. 83,

T_AT! Q ATT! J_ fcIrTTT» SDQä]lande dörrar eller förargas ät att dörrarej
Jr-CU OUIXI fflloAjfi hålla. ..tängda. kan återvinna sinnesro genomatt
låta uppsätta dörrslutaren „Eelipse", som levereras af

Helsingfors Rullgardinslabrik.

Eric Sundström.
Fab ian sgatan 27'
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_a InstitutetsKongl. Karolins

Bakterioloiiska La .oratorium.
På begäran af Tandläkaren Herr A.

Lenhardtson har jagundersöktettaf honom
sammansatt munvatten, kalladt

Albin Lenhardtsons
STOMATOL

och får häröfver afgifva följandeintyg:
1. Lösningen är opalfärgad och tillreak

tionen svagt alkalisk.
2. Den värkar nedförd i tarmkanalen

icke giftigt.
3. Den förhindrarunder en tidafminst

24 timmar syrebildning imjölk.
4. den värkar upphörandeellerhögst

väsentligt hämmande af förruttrielse-
prosesser.

5. Den dödar kolerabakterier pä J/a
minut samt tyfsidfeberns,difterins och Vf
rosfeberns bakterie på omkring i minut, Qjj

6 Den dödar utspädd, med 2 delar
vattenkolerabakterierpå mindre än 1mi- Jjc
nut,rosfebernsoch difterinsbakteriepåmin-
dre än2 minuter samt tyfsidfebernsbakterie
pä 3 minuter. ajf

Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet __/
sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildning och för- A^±ruttnelse imunhålan samt ytterst snabbt förstörsjuk-
domsbildandebakterier,somdärstädeskunna förekomma, é^^måste jag på det högsta hos allmänheten förorda \^
dess bruk.

Att det samma äfvensomyttre medel imångahän- \Jseende böräga en vidsträckt användningframgårosökt
af dess ofvan anförda starkt bakteriedödandevärkan. I^/Stockholm, den 6 April 1895. Q
Med. Dr.,Docent ibakteriologi vidKarolinska Institutet fi\
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EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 1278. Helsin
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J. C. IVLEXMONTAN
Innehafvare:E.Nyberg,

diner & Spirituösa.
Brefpapper Avg. Ludv. Hartwall.

Mineralvattenfabrikrikhaltigaste lager al ut-
ländska och inhemska

sorter, linieradeoch
Helsingfors, Alosaadcrsg. 2G.

Telefon 169olinierade
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

Firntatrjck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL

Alexandersgat15.

HOTEL _E__ __?__. IL£ __?_
Söndagen den 21 Februari

program
1. Erzherzog Ernst-Marsch
2. Schatzwalzer
3. Gavotte de la Princesse
4. a) Intermezzo a. d. Oper. „Cavalleria

Rusticana'
b) Intermezzo a. d. Oper. „Pajazzo"

5. Circus-Ouverture
6. Fragmente a. d, Operette „Mikado"

IP &, TJL _3

7. Ouverture zur Oper. „Don Juan".
8. La Czarina, Polka mazur
9. a) Warum? Wienerlied

b) Das Drahn das is mci Leben! Wie
nerlied

10. Potpourri nach Motiven des Balletes
„Die Puppenfee"

11. Wiener Biirger, Walzer
12. Björneborgarnes-Marsch

Schultes,

Joh. Strauss,
Czibulka.

Mascagni,
Leoncavallo,

C. Fischer
Sullivan,

Mozart
Ganne
Lorenz

Kmoch

Ziehrer

Parakan Salak Tee
ifrån Parakan Salak

Parakan

Bäver

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares

Helsingfors
Alexandersg-atan N:o 11.

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52
Helsingfors

Måndagen den 22 Februari

program
Erzherzog Albrecht-Marsch Schneider
Morgenblätter, Walzer Joh. Strauss
Menuett Boccherini
Turteltäubchen, Polka mazurka . C. Tända
Krönungsmarsch a. d. Oper „Der

Prophet"; Meyerbeer

Fledermaus-quadrille nach Moti-
vendergleichnamigenOperette Joh. Strauss

Paus

Ouverture zur Öp. „Pique Dame . Suppe
Dacbstein, Polka fram; Dubez
Der Engel, Lied, Serenata ftirVio-

line u Cello Solo Braga
Funken u Splitter, Potpourri Gisser
Donauwellen, Walzer Ivanovici
Sturm-Galopp Komzak

Tee Onderneming,

1) Absolut kemiskt rent, fritt från alla förhälsan skadliga beståndsdelar,aro-
matiskt och välsmakande har för sin utmärktakvalité och fina arom till-
vunnit sig allmänt erkännande, och har å senaste hygieniska och världsut-
ställningar erhållit de högsta utmärkelser.

2) Största garanti för ren oförfalskad vara, säljes ioriginal förpackningpr
V» Vio. V_. Vi kiI°-

Obs.! Netto vigt!!
Parakan Salak Tee lämnar den störstagaranti, ty hvarje köpare äger
rätt att, kostnadsfritt låta undersökadess äkthet å härvarande kemiska la-

KA»Ii
3-e_r_.®rs.ls.g'o___,t ©fr

IÅngbokbinderi14 Eriksg1;

Kontorsboksfahrik,Lin
tonage & Askfabrik, 1
fodring, Reklamskyltar

eringsanstalt, Bokbinderi,Kar-
.telier för plansch-& kartupp.
m. m

Modernaryscher,spetsar, K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,band, sidentyg, crépe

m. m Skilnaden 15—17.
Filial:Glogatan 4.

ytterst billigt

hos Firma

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Cono. Langebok.
Kothes Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nieht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

H. ELLMIN
9 Alexandersgatan 9,

Tisdagen den 23 Februari

program
I. Barataria-Marsch a. d. Operetti
_______L)ie Gondolierp," ... Sullivan
!. Herbstrosen. wälzél Jos. Strauss
i. Serenade Roccoco Meyer Hellmund.
_. Gabriele, Polka franc Dubez

Ouverture zur Operette „DieKor
sikanerin" Richter

Intermezzo a. d. Ballette „Naila" Delibes,

Paus
Ouverture zur Oper „Norma" Bellini

Die Bachstelze, Polka mazurka Philipp Fahrbach
a) Verlieht, Itomance Ziehrer
b) Si vous n'avezrjeii^tiy|ir£

Iv'O1111lIle_B Baronin Eothschild,
Em Strauss a. d. Ferne, PotpourriI.N. Kral
Echt Wienerisch, Original-Lieder

& Tänze Ziehrer
Jockey-Galopp Bernstein

Assam.Java,

mmmmm&mmmm^mmmmm

Fransk Lifförsäkrinbsgolaget

LUR B Al NE,i_^_. )_____!

gfi^^^ktietop-tal!!-!^
g| Garantifonden: 98 miljoner Frcs. W
0\ Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- fä2? ringar af alla slag. Genom samarbete med *wIgj) sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- fä
gg) baine et la Seine beviljas de försäkradevid /a

fgr sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, w
f^ hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- m
0y säkrade och hans familj, som ock de per- 2sI=£ söner, med hvilka han står iaffärsförbin- W
|B>]) delse för den oundvikliga förlust, som en fä,
0\ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- fäSK ler enolyckshändelse medföra. Bolagetefter- WI_s{) skänker nämligen, såsom allmänt bekant, fä
ÄR) premierna för hela sjukdomstiden och utbe- fä
SK talar 3/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot- W

lig och resten vid dödsfall. fä
@h Bolaget LTrbaines försäkringar äro fä]»? därför särskildt att rekommendera för lier- W
©8. rar affärsmän, då det gäller att säkerställa (70
gfe större affärsföretag genom lifförsäkring, fäS?^ emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-

samma störingar svårare sjukdomsfall all- fä
£5^ tid med'öraoch hvilka ofta nog bringa bor- fät0*! ges- och förlagsman stora förluster. w
*g!>. För dessa väsentliga fördelarerfordras fä
§ icke några extra premier utan endast att fä. den försäkradeafstår från den årliga vinst- w

andelen. (ra
g£Hh Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1 fä

H @art von ré

Fabriken FENIX
atan14 Tel. 92

fors.

Salak Tee ar:
3) Äkta Parakan Salak Tee erhålles endast genom undertecknads parti-och minutförsäljning vid Norra Esplanadgatan 37 och hos nedanståendeåterförsäljare:

JAH. Dahlgren.
A. E. Isaksson.
K. E. Wassholm
P. Jääskeläinen.
E. Lönnberg.

J. F.Lund.
Verner Hedberg.
Hjelt & Lindgren
J. Hyvärinen.
F. E. Sundell.
A. Silvo.

N. Kochtomoff.
K. M. Brondin
N. A. Turdén.
A. Johansson.
A. Holmström.
G. A. Isaksson.
K. G. Jalonen.

m
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A. V. llcnril;ssoiM\
C. Antson.
Hfors Allm.Konsumtionsfi

S. Johansson
Fru Laura, s

OOHLE.
_Flir_la.__i.d. eSc _E&3rs3la/___cL

AflVfltolt IMIM ?VAI\U lIIMfI VieehäradShÖfding', nt?r .:> uri,,iska ° ch aftärsupp.hag; köper och säljer aktier
Jll_YU-l(l_ JUllll OIlilMiJlJUlllJ, Helsingfors Alexandersratan l-frU*. °r h värdepapper;ombesörjer patentansöknin^ar och regristr_

j nei.mgrars Aiexandeisgatan N.o 52 rl_fl- af varumärken Fft___.n_ och de flesta andra land.

*>.


